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ക�ാ റ്റേ് സർതവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്ര്യ പ്രസിദ്ീകരിച്ച 2019 ന്ല 'ഇന്ത്ര്യൻ 
വനങ്ളുന്ട സ്ിതിവിവര്കണ്കിൽ' രറാജ്ര്യത്് ആന്കയുള്ള 
കണ്ൽവന വിസ്തൃതിയിൽ 54 ച. കി. വർദ്നവ് 

തരഖന്പ്ടുത്ന്പ്ട്ത് പല നിലയ്ക്കും സതന്തറാഷകരമറായ മുതന്നറ്മറാണ്. അതീവ 
പ്രറാധറാന്ര്യമുള്ള കണ്ൽവനങ്ൾ തലറാകന്മ്റാടും വളന്ര അമൂല്ര്യമറായിട്റാണ് 
പരിഗണി്കന്പ്ടുന്നത്. ഉഷ്ണതമഖലറാ വനവിസ്തൃതിയുന്ട ഒരു ശതമറാനം മറാത്ര 
മറാണുള്ളന്തങ്ിലം തീരതദശ മനുഷ്ര്യരും മറ്് ജീവജറാലങ്ളും നിരന്തരം തനരിട്് 
ഇടന്പടുകയും ആശ്യിക്കുകയും ന്ചയ്യുന്ന ഈ പ്രതത്ര്യക ആവറാസവ്ര്യവസ് 

   അജു കക. ആർ., എ. ല�ോപോൈകൃഷ്ണൻ 

പകരംന്വയ്കറാനറാവറാത് എണ്ണമറ് 
തസവനങ്ളുന്ട തരേറാതസ്റാണ്. 

 നമ്മുന്ട  വ്ര്യറാവസറായിക-സറാ്ത്ിക 
വികസന പ്രവർത്നങ്ൾ മി്കതപ്റാഴും 
തീരപ്രതദശങ്ളിൽ കൂടുതലറായി 
തകന്ദ്രീകരി്കന്പ്ട്തിന്റെ ഫലമറായി 
അതിതവഗം വിസ്തൃതിതശറാഷണം സംഭവിച്ച 

നീൈവക്കാഴി
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ഇടങ്ളിൽ ഒന്നറാണ് കണ്ൽവനതമഖലകൾ. അതിന്നറാപ്ം ജനന്പ്രുപ്വും 
വറാസനിർമ്മിതികളും തുടർന്നുണ്റായ അനിയന്തിത മലിനീകരണവും 
ഒന്്കയറായി നശീകരണത്ിന്റെ ആ്കം കൂട്ിയ ചറാലകശക്തികൾ 
ഏന്റയറാണ്. ഇന്നിതപ്റാൾ ഇന്ത്ര്യയിൽ  അവതശഷിക്കുന്ന കണ്ൽവനതമഖല 
4975 ച.കി. ആണ് (ഇന്ത്ര്യൻ ഭൂവിസ്തൃതിയുന്ട 0.15 ശതമറാനം മറാത്രം). 
ഇതിതല്ക് സംസ്റാനതലത്ിൽ അഞ്റാം സ്റാനത്തുള്ള തകരളത്ിന്റെ 
സംഭറാവനയറാകന്ട് ന്വറം 9 ച. കി. മറാത്രവും. 2017 ന്ല കണ്കിലം സ്ിതി 
ഇതുതന്ന്നയറായിരുന്നു. കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അല്ംതപറാലം വർധനവ് 
ഉണ്റായിന്ലേങ്ിലം ഒട്ടും കുറവ് തരഖന്പ്ടുത്ിയിലേ എന്ന് നമു്ക് ആശജ്വസി്കറാം. 
ഇതത കണക്കുകൾ പ്രകറാരം തകരളത്ിൽ കണ്ണൂർ, എറണറാകുളം, കറാസർതഗറാ�്  
ജിലേകളിലറാണ്  98.5 ശതമറാനവും കണ്ൽവനങ്ൾ ഉള്ളത്. ആലപ്പുഴ, ന്കറാലേം, 
തൃശ്ശൂർ, തകറാഴിത്കറാട് ജിലേകളിലറായി ബറാ്കിയുള്ളവയും കറാണന്പ്ടുന്നു. 

 കണ്ലകന്ള ആശ്യിക്കുന്ന പ്രമുഖ ജീവിവർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ 
പക്ഷികൾ പരന്്ക അംഗീകരി്കന്പ്ട്ിട്ടുണ്്. നീർപ്ക്ഷികളും അലേറാത്വയും 
കണ്ൽ്കറാടുകളിന്ല സ്ിര സറാന്നിധ്ര്യമറാണ്. തച്കയിരി്കറാനും കൂടുകൂട്റാനും 
ഇരതതടറാനും ഒന്്ക അനുതയറാജ്ര്യമറായ ഇടന്മന്നനിലയിൽ കണ്ലകൾ 
പ്രധറാനമറാണ്. ഇടതൂർന്ന കണ്ൽ്കറാടുകളിൽ വലിയ ജീവികളുന്ട 
ലസ്രവിഹറാരം ഉണ്റാകിന്ലേന്നുള്ളത് മന്റ്റാരു ഗുണമറാണ്. ഭക്ഷണ സമൃദ്മറായ 
ചുറ്റുപറാടുകൾ ആണ് എലേറാറ്ിനും മുകളിൽ മുഖ്ര്യ ആകർഷണം. നമ്മുന്ട നറാട്ിൽ 
എത്തുന്ന തദശറാടനപ്ക്ഷികളിൽ ലവവിധ്ര്യം ന്കറാണ്ടും എണ്ണംന്കറാണ്ടും 
ഏറ്വും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ർ നീർപ്ക്ഷികൾ (WaterfoWlS & 
WaderS) ആണ്. അവരുന്ട പ്രധറാന വിഹറാരതകന്ദ്രങ്ളറാകന്ട് നദീമുഖങ്ളും 
അതിതനറാടനുബന്ധിച്ച തീരങ്ളും ചതുപ്പുകളും ന്ചറതുരുത്തുകളും ഒന്്കയറാണ്. 
ഈ പ്രതദശങ്ൾ തന്ന്നയറാണ് പ്രധറാന കണ്ൽവന തമഖലകളും. 

 തകരളത്ിന്ല കണ്ൽ  പക്ഷിലവവിധ്ര്യം പരിതശറാധിക്കുന്നത് 
കണ്ൽ്കറാടുകളുന്ട വരുംകറാല സംരക്ഷണപ്രവർത്നങ്ൾ്ക് 
നന്ലേറാരു ന്ര്യറായീകരണം കൂടിയറായിരിക്കും. ഒരു പ്രതദശത്ിന്റെ 
ലജവ-അലജവപരിസ്ിതിയുന്ട ആതരറാഗ്ര്യനില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പക്ഷി 
സൂചിക (Wild Bird index) കൾ്ക് മുഖ്ര്യസ്റാനമുണ്്. പക്ഷികൾ സ്ലകറാലത്ിൽ 
വിശറാലമറായി വിന്ര്യസി്കന്പ്ട്ിരിക്കുന്നവയറാണ്. അവ എളുപ്ം കറാണറാനും 
തിരിച്ചറിയറാനും കഴിയുന്നവയും മറ്റു പല ജന്തുവർഗ്ഗങ്ന്ള്കറാൾ കൂടുതൽ 
പഠനവിതധയമറായിട്ടുള്ളവയുമറാണ്. ഭക്ഷ്ര്യശംഖലയിൽ സറാധറാരണ ഉയർന്ന 
തശ്ണിയിൽ ആയതിനറാലം മി്ക രറാജ്ര്യങ്ളിലം അവയുന്ട തര-പരിമറാണ 
വിവരങ്ൾ വർഷങ്ളറായി ലഭ്ര്യമറാണ്. വിവരതശഖരണത്ിനറായി 
സജ്വയംസന്നദ്രറായ പൗരസമൂഹം തന്ന്ന നിലവിലള്ളതിനറാലം പരിസ്ിതി 
വിവറാദങ്ളിൽ ന്പറാതുജനറാവതബറാധം ഉണർത്റാൻ ഒരു പ്രധറാന 
ചിഹ്നമറായി അവന്യ ഉപതയറാഗി്കറാം. പക്ഷികന്ള അടിസ്റാനന്പ്ടുത്ി 
ആവറാസവ്ര്യവസ്യുന്ട ആതരറാഗ്ര്യനിലവറാര അതനജ്വഷണങ്ൾ 
നടത്തുന്നത് ഫലത്ിൽ വളന്ര സമഗ്രമറായിരിക്കുന്മന്ന ഗുണവുമുണ്്. 

 നമ്മുന്ട നറാട്ിൽ ഇത്രം പക്ഷിവിവരറാതനജ്വഷണത്ിന് തനതൃതജ്വം 
ന്കറാടു്കറാൻ അനൗതദ്ര്യറാഗിക കൂട്റായ്മകളറാണ് ഇന്ന് ഏന്റയുമുള്ളത്. എലേറാവിധ 
ആവറാസവ്ര്യവസ്കളിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷികളുന്ട വിവരവും ചില പൗരശറാസ്ത 
വിവരതശഖരിണികളിൽ (citizen Science dataBaSeS) ഇതപ്റാൾ ലഭ്ര്യമറാണ്. സമീപ 
വർഷങ്ളിലറായി വ്ര്യറാപകമറായ പ്രചറാരം സിദ്ിച്ച, അതമരി്ക ആസ്റാനമറായുള്ള  
ഈ-തബർ�് (e.Bird) അത്രം �റാറ്റാതബസുകളിൽ ഒന്നറാണ്. നമ്മുന്ട 
കണ്ൽവനങ്ളുമറായി ബന്ധന്പ്ട് പക്ഷിലവവിധ്ര്യന്ത്ക്കുറിച്ച് ഏറ്വും 
വിലന്പ്ട് വിവരം ഇതപ്റാൾ ലഭ്ര്യമറാകുന്നതും ഇതിൽ നിന്നറാണ്. ഇതിൽ 
തചർത്ിട്ടുള്ള പക്ഷി നിരീക്ഷണഫലങ്ളുന്ട അടിസ്റാനത്ിൽ നൂറിലധികം 
പക്ഷികൾ വിവിധ കറാലങ്ളിൽ കണ്ൽവനങ്ളിലം അതിതനറാടനുബന്ധിച്ച 
സമീപ പ്രതദശങ്ളിലം കണ്ടുവരുന്നതറായി മനസ്ിലറാ്കറാം. 

 അറബി്കടലിതല്ക് തനരിതട്റാ അതന്ലേങ്ിൽ തവ്നറാട് കറായലിതലത്കറാ 
പതിക്കുന്ന, തകരളത്ിന്ല  നദികളിൽ അപൂർവ്വം ചിലതിനു മറാത്രതമ അവയുന്ട 
മുഖങ്ളിൽ കണ്ൽവനങ്ൾ കറാണുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ഏറ്വും പ്രമുഖം വളപട്ണം 
പുഴയുന്ട അഴിയറാണ്. മന്റ്റാന്ന് കടലണ്ി സംരക്ഷിത തമഖലയറാണ്. തകരളത്ിന്ല 
തന്ന്ന ഏററവും വലിയ അഴിമുഖമറായ ന്കറാച്ചിയുന്ട സമീപപ്രതദശങ്ളറാണ് 
തവന്ററാന്ന്. ഇതു കൂടറാന്ത തവ്നറാട് കറായലിന്റെ പല ഭറാഗങ്ളിലം ഏറിതയറാ 
കുറതഞ്റാ കണ്ൽവനങ്ൾ കറാണന്പ്ടുന്നു. കുമരകം അക്കൂട്ത്ിൽ 

ചാരമുണ്ടി
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പ്രസിദ്മറാണ്. ന്കറാലേം ജിലേയിൽ അഷ്ടമുടി കറായലമറായി ബന്ധന്പ്ട്റാണ് ന്ത്കൻ 
തകരളത്ിന്ല പ്രധറാന കണ്ൽ്കറാടുകളുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ ജിലേയിന്ല തചറ്റുവയിലം 
ഇടതൂർന്ന കണ്ൽവനങ്ൾ കറാണന്പ്ടുന്നു. ഈ പ്രതദശങ്ൾ എലേറാം തന്ന്ന 
പ്രധറാന പക്ഷിതമഖലകൾ കൂടിയറാണ്. ന്കറാച്ചി അഴിയുന്ട വടക്കുഭറാഗന്ത് 
വലേറാർപ്റാടം-പനമ്പുകറാട്-പുതുവയ്പ്് പ്രതദശം, മംഗളവനം പക്ഷിസതങ്തം 
എന്നിവിടങ്ളിന്ലറാന്്ക കണ്ൽവനങ്ൾ ന്ചറിയതതറാതിലറാന്ണങ്ിലം 
ബറാ്കിയുണ്്. അതിതവഗം വളരുന്ന നഗരത്ിന്റെ ഈ പ്രമുഖ ഭറാഗങ്ളിന്ലറാന്്ക 
അവതശഷിക്കുന്ന കണ്ൽത്തുരുത്തുകൾ വലിന്യറാരുകൂട്ം നീർപ്ക്ഷികൾ്ക് 
തറാവളമറാണ്. ഇതുകൂടറാന്ത തീരപ്രതദശങ്തളറാടു തചർന്നുള്ള പല ന്നൽകൃഷി 
തമഖലകളിലം ഒറ്ന്പ്ട് കണ്ലകളും വളന്ര ന്ചറിയ കൂട്ങ്ളുന്മറാന്്ക 
അവതശഷിക്കുന്നത് കറാണറാൻ കഴിയും. വിശറാലമറായ പറാടങ്ളിന്ലതപ്റാന്ല, 
വിവിധതരം പക്ഷികൾ്ക് ഭക്ഷണവും സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ളറാണ് 
അവതശഷിക്കുന്ന ഈ ന്ചറിയ തുരുത്തുകൾ ഓതരറാന്നും.

പക്ഷികൾ-തരവും വിതരണവും 
 കണ്ലകളിന്ല പക്ഷിവിതരണന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള ശറാസ്തീയ 
അതനജ്വഷണങ്ൾ കുന്റയധികം വിവരങ്ൾ തരഖന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
തദശറാടകർ, തവലിതയറ്ത്ിന് അനുസൃതമറായി സ്ർശനം നടത്തുന്നവർ, 
കണ്ൽമരത്ലപ്ിന്ന ആശ്യിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ന്ന വിവിധ 
പക്ഷിയിനങ്ന്ള തരംതിരി്കറാം. കണ്ൽവനങ്ൾ മുഖ്ര്യമറായും ഒരു 
തണ്ണീർത്ട ലജവവ്ര്യവസ്യറാന്ണങ്ിലം കണ്ൽമരങ്ളുന്ട സമൃദ്ി മൂലം 
നീർപ്ക്ഷികന്ളക്കൂടറാന്ത മറ്് കറാട്ടുപക്ഷികന്ളയും ഇവതയറാടനുബന്ധിച്ച് 
ധറാരറാളമറായി കറാണറാം. ന്ചറിയ തതൻകിളികൾ (Sun BirdS) തുടങ്ി വലിയ 
മീൻപിടിത്്കറാരറായ തറാലിപ്രുന്ത് (oSprey) വന്ര നീളുന്ന വലിന്യറാരു 
പട്ിക തന്ന്നയുണ്് കണ്ൽവന്കിളികളുതടതറായി. സറാധറാരണ്കറാർ്ക് 
സുപരിചിതരറായ കറാ്കയും ലമനയും തുടങ്ി അപൂർവ്വതദശറാടകരറായ 
അമുർ ഫറാൽ്കൺ വന്ര കണ്ൽ തമഖലയിൽ  തരഖന്പ്ടുത്ന്പ്ട്ിട്ടുണ്്. 
എന്നിരുന്നറാലം ന്കറാറ്ികളും (egretS) മുണ്ികളും (HeronS) നീർ്കറാ്കകളും 
(corMorantS) മറ്റു കിളികന്ള്കറാളുപരി കണ്ൽവനങ്ന്ള ആശ്യിക്കുന്നു. 

 വിവിധ സമയങ്ളിന്ലങ്ിലം വർഷം മുഴുവൻ കണ്ലകന്ള 
ആശ്യിക്കുന്ന പക്ഷികളുന്ട ഗണത്ിൽ വരുന്നവയറാണ് മുൻപറഞ് 
നീർ്കറാ്കകളും ന്കറാറ്ികളും കുളത്കറാഴികളുന്മറാന്്ക. ഇവ കൂടുകൂട്റാനും 
ഇരതതടറാനും വിശ്മത്ിനുന്മറാന്്ക ഈ തമഖല ഉപതയറാഗിക്കുന്നു. 
കണ്ലിതനറാടു തചർന്ന ജലപ്രതദശങ്ൾ ന്പറാതുന്വ മീനുകൾ, ഞണ്ടുകൾ, 
ന്ചമ്മീനുകൾ, ക്കകൾ എന്നിവയറാൽ സമൃദ്മറായിരിക്കും. 

താൈിപ്പരുന്്

കാക്കമീൻകകാത്ി
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 നീർ്കറാ്കകൾ്ക് അവയുന്ട ശറാരീരികമറായ സവിതശഷതകൾ മൂലം 
തവലിതയറ് സമയത്് കൂടുതൽ ഇരതതടറാൻ കഴിയുന്നു. തദശറാടകരറായ ന്ചറിയ 
നീർപ്ക്ഷികന്ളറാന്്ക മുഖ്ര്യമറായും തവലിയിറ്കത്ിന്റെ ആനുകൂല്ര്യത്ിൽ 
ഇര തതടുന്നവയറാണ്. ആ സമയത്തു പ്രത്ര്യക്ഷമറാകുന്ന ന്ചളിപ്രതദശങ്ൾ 
അവയ്ക്കുതവണ് ന്ചറജീവികളറാൽ സ്ന്നമറായിരിക്കും. ന്ചറിയ ക്കകളും 
ഞണ്ടും വിരകളുന്മറാന്്ക നിറഞ് ന്ചളിയിൽ തുടർച്ചയറായി പരതി ഇരതതടുന്ന 
ഒരു വലിയകൂട്ം തദശറാടന്കിളികൾ നമുക്കുണ്്. ന്സപ്റ്ംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ 
വന്രയുള്ള കറാലത്് അവയുന്ട സറാന്നിധ്ര്യം പ്രധറാനമറായും നമ്മുന്ട നറാട്ിന്ല 
ചതുപ്പുനിലങ്ളിലറാണ്. ഇതപ്റാൾ വർഷറാവർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവയുന്ട എണ്ണം 
നമ്മുന്ട പരിസ്ിതിയുന്ട ഘടനറാവ്ര്യതിയറാനത്ിന്റെ തനർ പ്രതിഫലനമറാണ്. 

 ന്കറാറ്ികളും മുണ്ികളുന്മറാന്്ക തവലിതയറ്ത്ിന്റെയും തവലിയിറ്കത്ിന്റെയും 
സറാധ്ര്യതകന്ള ഒരുതപറാന്ല ഉപതയറാഗന്പ്ടുത്തുന്നവർ ആണ്. ജലമുയരുത്റാൾ 
കണ്ലിന്റെ തറാങ്തവരുകളിൽ നിന്നുന്കറാണ്് മീൻപിടി്കറാനും നിലം 
ന്തളിയുന്ന സമയം ന്ചളിയിൽ പൂണ്ടുകിടക്കുന്ന മറ്റു ജീവികന്ള തവട്യറാടറാനും 
അവയ്ക് സറാധിക്കുന്നു. ഇവന്യതപ്റാന്ല മീൻന്കറാത്ികളും (KingfiSHer) 
കണ്ൽ്കറാടുകളിന്ല സ്ിരസറാന്നിധ്ര്യമറാണ്. പരുന്ത് വർഗ്ഗത്ിൽന്പ്ടുന്ന 
പല പക്ഷികളും കണ്ൽതമഖലകളിൽ സർവ്വസറാധറാരണമറാണ്. കൃഷ്ണപ്രുന്തും 
ച്കിപ്രുന്തുന്മറാന്്ക ഉദറാഹരണം. അവയുന്ട വിശ്മതകന്ദ്രങ്ൾ എന്ന 
നിലയിൽ ന്തങ്കന്ളതപ്റാന്ല തന്ന്ന കണ്ലകളും പ്രധറാനമറാണ്. ന്കറാച്ചിയിലം 
സമീപപ്രതദശങ്ളിലന്മറാന്്ക കണ്ലിൽ സജീവസറാന്നിധ്ര്യമറായ മന്റ്റാരു 
പക്ഷിയറാണ് അരിവറാൾന്കറാ്കൻ (BlacK-Headed iBiS). തചരത്കറാഴി (oriental 
darter) എന്ന പക്ഷിയും കണ്ൽ തലപ്പുകളിന്ല കൗതുകമുള്ള കറാഴ്ചയറാണ്. 

 കണ്ൽ്കറാടുകളിന്ലയും അവയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചതുപ്പുകളിന്ലയും 
കറാർബൺ വിനിമയ-പരിവൃത്ി സമവറാക്ര്യങ്ന്ള സജ്വറാധീനിക്കുന്ന 
ഇടന്പടൽ നീർപ്ക്ഷികളുന്ട ഭറാഗത്തുനിന്നുമുണ്്.  തറാരതതമ്ര്യന ന്ചറിയ  
പക്ഷിക്കൂട്ങ്ളറായതുമൂലം നമ്മുന്ട നറാട്ിൽ അതത്ര വലിയ പ്രഭറാവം 
കറാണി്കിലേറാന്യങ്ിലം അതിബൃഹത്റായ എണ്ണത്ിൽ തദശറാടനപ്ക്ഷികൾ 
മറാസങ്തളറാളം തുടർച്ചയറായി ഇരതതടുന്ന ഇടങ്ളിൽ നിന്നും വലിയ 
അളവിൽ കറാർബൺ (ഭക്ഷണത്ിലൂന്ട, അതുവഴി ശരീരനിർമ്മിതിയിലൂന്ട) 
നീ്കം ന്ച്റാൻ സഹറായിക്കുന്നുണ്്. ഇവയും നീർ്കറാ്കകളും 
ന്കറാറ്ികളുന്മറാന്്ക വലിയ അളവിൽ വിസർജ്നത്ിലൂന്ട ലനട്രജൻ 
നിതക്ഷപിക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ൽവനങ്ളിന്ല പ്രറാഥമിതകറാത്പറാദനം 
(priMary productivity) അഭിവൃദ്ിന്പ്ടുവറാൻ ഇടയറാക്കുന്നു. 

  ഒരു കണ്ൽവനന്ത് ലംബമറായി തിരിച്ചറാൽ പലതട്ടുകളിയറായി 

പലസമയങ്ളിൽ വിവിധയിനം പക്ഷികൾ 
വിതറാനി്കന്പ്ട്ിരിക്കുന്നത് കറാണറാൻ 
കഴിയും. മുകളിൽ പറഞ് പക്ഷികന്ളറാന്്ക 
ഇരതതടുന്നത് ജലത്ിൽ നിതന്നറാ മണ്ണിൽ 
നിതന്നറാ ആണ്. അതത സമയം വിശ്മത്ിനും 
ന്വയിൽ ന്കറാള്ളറാനുമറായി മറാത്രം അവ 
ഉയർന്ന ന്കറാമ്പുകന്ള ആശ്യിക്കുന്നു. 
മീൻന്കറാത്ികളറാകന്ട് ഇരപിടി്കറാനറായി 
തറാരതതമ്ര്യന തറാഴ്ന്നന്കറാമ്പുകളും 
തവരുകളും ഉപതയറാഗിക്കുന്നു. ഇരന്യ 
ഉന്നംന്വയ്ക്കുന്നതും ആഹരിക്കുന്നതുന്മലേറാം 
അത്രം ന്കറാമ്പുകളുന്ടയും തവരുകളുന്ടയും 
സൗകര്ര്യത്ിൽ ആയിരിക്കും. 

 കണ്ടലുകളഹെ ഇേകളരിലുതം 
ശരിഖരങ്ങളരിലുേോയരി ഇരവതടുന്േയോണ് 
അടുത്ത കൂട്ർ. കുരുേരിയരിനത്തരിൽ 
(Passerines) ഹപ്പടുത്തോവുന് ഇേ ഉറുമ്പുകൾ, 
ഈച്ചകൾ, ചരിേന്തരികൾ, േറ്റ് ഷെ്പദങ്ങൾ, 
ഹചറരിയ ഉരഗങ്ങൾ തുെങ്ങരി കണ്ടൽപ്പൂക്ളഹെ 
വതനുതം  ഭക്ണേോക്കുന്നു. വതൻകരിളരികൾ 
(Sunbird), വേേരിത്തത്തകൾ (Bee-eater), 
ഇത്തരിക്ണ്ണരിക്കുരുേരികൾ (Flowerpecker), 
ആനറോഞ്ചരികൾ (Drongo), കുയരിലുകൾ 
(Koel) എന്രിേഹരോഹക്യോണ് ഇക്കൂട്ത്തരിൽ 
പ്മുഖർ. ഉപ്പട്രി (Avicennia sp.) വപോഹേയുള്ള 
കണ്ടേരിഹറേ ഇേകൾ പുറതംതള്ളുന് ഉപ്പരിഹറേ 
തരരികൾ പേതരതം ചരിത്രശേഭങ്ങഹള 
ആകർഷരിക്കുതം. അേഹയോന്്ക പല 
പക്രികൾക്കുതം ഇരയോകുകയുതം 
ഹചയ്യുന്നു. പ്ധോനേോയുതം കണ്ടലുകളഹെ 
പരോഗണത്തരിനു കോരണേോകുന്ത് 
ഷെ്പദങ്ങൾ ആഹണങ്കരിലുതം കുറ്റരിക്ണ്ടൽ 
(Bruguiera sp.), ചുള്ളരിക്ണ്ടൽ (Acanthus 
ilicifolius) എന്രിേയുഹെ പരോഗണത്തരിനു 
വതൻകരിളരികൾ മുഖ്യ പങ്കുേെരിക്കുന്നുണ്ട്. 

 ഹതക്കുകരിഴക്ൻ ഏഷ്യയരിഹേയുതം 
ആവസ്തേരിയയരിഹേയുഹേോഹക് 
അതരിേരിശോേേോയ കണ്ടൽക്ോടുകളരിൽ 
കണ്ടൽ േരിദഗ്ദ്ധരോയ (Specialist) ആയ 
പേ പക്രികളമുണ്ട്. നമ്മുഹെ നോട്രിൽ 
ഹപോതുഹേ കണ്ടൽേ്യേസ്കൾ 
േളഹര ശുഷ് കേോയതുമൂേതം മുഴുേൻ 
സേയവുതം കണ്ടലുകഹള ആരേയരിക്കുന് 
പക്രികൾ ഇഹല്ലന്നുതഹന് പറയോതം. 
എന്ോൽ ഇന്ത്യയരിലുതം (സുന്ദർബ്ൻ) 
അയൽരോജ്യങ്ങളരിലുഹേോഹക്യോയരി 
കോണഹപ്പടുന് കണ്ടൽകോേരി (Mangrove 
pitta) എന് കരിളരി ഇത്തരത്തരിൽ ഒന്ോണ്. 

സംരക്ഷണവും ആസൂത്രണവും 
 ആവറാസവ്ര്യവസ്റാതലത്ിൽ 
കണ്ൽ്കറാടുകളുന്ട ഒരു തപറാരറായ്മ 
ഘടനറാലവവിധ്ര്യത്ിന്റെ കുറവറാണ്. 
ന്പറാതുന്വ ഒരു വിശറാലപ്രതദശമറാന്ക 
ഒരു പ്രതത്ര്യകയിനം കണ്ൽ മറാത്രം 
തിങ്ിവളരുത്റാൾ ഇത്രം 
ലവവിധ്ര്യക്കുറവുണ്റാകുന്നു. അത്രം 
സറാഹചര്ര്യങ്ളിൽ കിളികൾ എന്നലേ 
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എലേറാവിധ ജീവികളുന്ടയും കറാര്ര്യത്ിൽ ലവവിധ്ര്യക്കുറവ് കറാണന്പ്ടും. 
ഇടതൂർന്ന ഇലവിതറാനത്ിനു കീന്ഴ വിവിധങ്ളറായ അടിപ്ടർപ്പുകളുന്ട 
അസറാന്നിധ്ര്യം കണ്ലകളിന്ല ജീവിദൗർലഭ്ര്യത്ിന്റെ പ്രധറാന കറാരണമറാണ്. 
മന്റ്റാരു വിധത്ിൽ പറഞ്റാൽ ഒരു കണ്ൽ്കറാടിനുള്ളിന്ല 
വറാസസ്റാനത്ിന്റെ ഏകറാത്മകതജ്വം (HoMogeneity) ആണ് അവയിന്ല 
ലജവലവജറാത്ര്യത്ിന്റെ വിരളതയുന്ട മൂലകറാരണം. 

 കണ്ൽവനവത്കരണ പദ്തികളിൽ വിവിധയിനം കണ്ലകൾ 
ഇടകലർത്ി നടുന്ന രീതികളിലൂന്ടയും മറ്റും കുന്റന്യറാന്്ക സ്ലലവജറാത്ര്യം 
സൃഷ്ടി്കറാനുള്ള ശ്മങ്ൾ നടത്റാവുന്നതറാണ്. അത് സജ്വറാഭറാവികമറായും കൂടുതൽ 
പക്ഷികന്ള ആകർഷിക്കുന്മന്നതിൽ സംശയമിലേ. സമീപകറാലത്് കണ്ലകളിൽ 
നിന്ന് പക്ഷികന്ള അകറ്റുന്ന മുഖ്ര്യകറാരണങ്ളിൽ ഒന്ന് ജലമലിനീകരണമറാണ്. 
രറാസവസ്തു്കളും പ്റാ്റേിക്കും ഒന്്ക തിങ്ിനിറഞ് ജലത്ിലറാണ് ഇതപ്റാൾ 
പലയിടങ്ളിലം കണ്ലകൾ അവതശഷിക്കുന്നത്.  അവിന്ട ജലജീവികൾ്ക് 
അതിജീവനം ദുസ്ഹമറായിത്ീരുകയും അവന്യ ആശ്യിക്കുന്ന പക്ഷികന്ള 
പുതിയ ഇടങ്ൾ തതടറാൻ നിർബന്ധിതരറാക്കുകയും ന്ചയ്യും. 

 ചരിത്രപരമറായ ചില ആഖ്ര്യറാനങ്ൾ പരിതശറാധിച്ചറാൽ മനസ്ിലറാകുന്ന 
ഒരു വസ്തുത തകരളത്ിന്റെ കടൽത്ീരം സ്ന്നമറായ വന 
പ്രതദശങ്ൾ ആയിരുന്നു എന്നതറാണ്. ഇതിൽ വലിന്യറാരു ഭറാഗം ഉപ്ിന്ന 
പ്രതിതരറാധി്കറാനും കര രൂപന്പ്ടുത്റാനും കഴിവുള്ള കണ്ലകൾ 
ആയിരുന്നു. ന്നൽ-മീൻ കൃഷി, കപ്ൽ, വള്ളം തുടങ്ിയവയുന്ട നിർമ്മറാണം 
എന്നിവയ്കറായി നിർതലേറാഭം കണ്ൽന്വട്ിയ ചരിത്രമുണ്് നമ്മുന്ട നറാടിന്. 
കപ്ൽ ഗതറാഗതം പ്രറാഥമിക ചരക്കുനീത്കറാപറാധിയറായിരുന്ന പ്രറാചീന-
മധ്ര്യകറാലഘട്ങ്ളിൽ തീരപ്രതദശങ്ളിന്ല വിശറാലമറായ കണ്ൽ്കറാടുകൾ 
നറാവികന്രയും നറാട്ടുകറാന്രയും സംബന്ധിച്ചിടതത്റാളം ഒരു മറാർഗ്ഗതടസം 
ആയിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ഇതങ്റാട്് സമീപകറാലത്് വന-വന്ര്യജീവി-
പരിസ്ിതി-തണ്ണീർത്ട സംരക്ഷണ നിയമങ്ൾ ആവിഷ് കരിക്കും വന്ര 
ഈ തീരതദശ്കറാടുകൾ തുടർച്ചയറായി നശിപ്ി്കന്പ്ട്ിരുന്നു. ഇതിന്റെ 
അടിസ്റാനത്ിൽ ചിന്തിച്ചറാൽത്ന്ന്ന കണ്ലമറായി ബന്ധന്പ്ട് ജന്തു്കളുന്ട 
ആന്ക സംഖ്ര്യയിൽ തീവ്രമറായ കുറവുണ്റായതറായി മനസ്ിലറാ്കറാം.

 ക്രതറ്ഷ്ര്യസ് (cretaceouS) 
യുഗത്ിൽ കണ്ലകൾ രൂപംന്കറാണ്ടു 
തുടങ്ിന്യന്നറാണ് ശറാസ്തമതം. ആ നിലയ്ക് 
മനുഷ്ര്യനും എത്രതയറാ മുത്റാ, കണ്ലകന്ള 
ആശ്യിച്ചു ജീവിച്ചു വന്നവരറാണ് പല പക്ഷി 
വർഗ്ഗങ്ളും. ഇതപ്റാൾ, നൂറ്റാണ്ടുകളറായി 
കണ്ൽവനങ്ന്ള ആശ്യിക്കുന്ന 
ജീവികളിൽ മനുഷ്ര്യനും മുൻപന്തിയിലണ്്. 
പ്റാ്റേിക്കും രറാസവിഷങ്ളുന്മറാന്നും 
തീണ്ിത്തുടങ്ിയിട്ിലേറാത് 
പഴയകറാലങ്ളിന്ല ഈ ഓരുജല 
ലജവവ്ര്യവസ്യുന്ട ശുദ്ത നമു്ക് 
ഊഹി്കറാവുന്നന്ത ഉള്ളൂ. മലകളിൽ നിന്ന് 
പുഴകൾ തുടർച്ചയറായി നിതക്ഷപിക്കുന്ന 
ധറാതുസമൃദ്മറായ എ്കൽ ന്കറാണ്് 
നിരന്തരം തപറാഷണം തനടിയിരുന്ന 
ഇടങ്ളറായിരുന്നു അത്. അതിസൂക്ഷ്മ 
ജീവികൾ തുടങ്ി സസ്ര്യ-ജന്തുപ്വകങ്ളും 
മത്സ്ര്യങ്ളും ഞണ്ടുകളും ന്ചമ്മീനുകളും 
ക്കകളും പക്ഷികളും സസ്തനികളും 
ഒന്്ക തചർന്ന് വളന്ര സന്തുലിതമറായ 
ജീവതമഖലകൾ ആയിരുന്നു അവിടം. 
വരുംകറാല കണ്ൽസംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ൾ എണ്ണത്ിലം 
തരത്ിലം സ്ന്നമറായ തലത്ിൽ 
പക്ഷികളുന്ട അധിവറാസത്ിനുതകുംവിധം 
കണ്ൽവനങ്ളുന്ട വിശറാലതയും 
സംശുദ്ിയും തിരിന്ക ന്കറാണ്ടുവരറാൻ 
നമു്ക് പരിശ്മി്കറാം.

 (ഫ�ോച്ി ക�ന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗകവഷണ 
സ്ോപനത്ിഫേ ഗകവഷ�രോണ് കേഖ�ർ)
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